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{  عــمــان (أ ف ب) - أكــد الــعــاهل
لك عبـد الله الثاني امس االردني ا
األحــد ان بـالده أبــلـــغت إســـرائــيل
بــأنـــهـــا تــريـــد اســـتـــعــادة أراضي
الـبـاقـورة والـغـمر الـتي أعـطي حق
دة التـصرف فيـها للـدولة العـبرية 
 25عـــامـــا ضـــمن مـــعـــادة الـــسالم

وقعة بينهما عام  1994 . ا
ـلك عبد الـله في تصـريحات وقال ا
أوردتــهــا وكــالــة االنــبــاء االردنــيــة
الـرسـميـة "أبلـغـنا إسـرائـيل بإنـهاء
ـلـحـقي الـبـاقـورة والـغـمر الـعـمل 
من اتــفـاقـيــة الـسالم". واضـاف إنه
 الـيــوم إعالم إسـرائــيل بـالــقـرار
األردني" مـشـيـرا الى ان "الـبـاقورة
والــغــمـر أراض أردنــيــة وســتــبـقى
ــارس سـيــادتــنـا أردنــيـة ونــحن 
بــالـكــامل عـلى أراضــيـنـا". واوضح
ـا كــانت ــلك عــبــد الــله انه "لــطــا ا
الــــبـــاقــــورة والـــغــــمــــر عـــلى رأس
أولــويــاتـــنــا وقــرارنـــا هــو إنــهــاء
مــلـــحــقي الـــبــاقـــورة والــغـــمــر من
اتفاقية السالم انطالقا من حرصنا
عــلى اتــخــاذ كـل مــا يــلــزم من أجل
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ـوقـعة وبـحـسـب اتـفـاقيـة الـسـالم ا
في  26تشرين االول من عام 1994
 إعـطـاء حق الـتـصـرف السـرائيل
ـدة  25عــامـا عــلى هــذه االراضـي 
ويـتـجـدد تـلـقـائـيـا في حـال لم تـبلغ
احلـــكــومـــة االردنـــيــة بـــرغـــبــتـــهــا
استعادة هذه االراضي قبل عام من

دة أي بعد خمسة أيام. انتهاء ا
والـبـاقورة مـنـطقـة حـدودية أردنـية
تـقع شـرق نـهر االردن في مـحـافـظة
إربــد (شــمــال) تــقــدر مــســاحــتــهــا
االجمالـية بحـوالى ستة االف دو
امـا الــغـمـر فـهـي مـنـطــقـة حـدوديـة
أردنـية تـقع ضمن مـحافـظة الـعقـبة
(جـنـوب) وتـبـلغ مسـاحـتـهـا حوالى

اربـعة كـيلـومتـرات مربـعة. الى ذلك
عــلّق رئــيس الــوزراء اإلســرائــيــلي
بـنـيامـ نتـانـياهـو قـرار هدم قـرية
خــان األحــمــر الــبــدويــة بــالــضــفــة
الـــغـــربــيـــة احملـــتـــلـــة والــتـي بــات
مـصـيـرهـا مـحط اهـتـمـام كـبـيـر في
الــعــالم بــحـسب مــا أعــلن مــكــتـبه

األحد.
وأثارت خطـوة رئيس الوزراء التي
جـــــاءت فـي وقت كـــــانت الـــــقــــوات
االسرائيلـية تستكـمل استعداداتها
إلخالء خان األحـمر وهدمـها غضب
شـريكـ له في االئـتالف احلـكومي
وسط تــــشـــكـــيك ســــكـــان الـــقـــريـــة

بامكانية التوصل حلل وفاقي.
وجــاء في بــيــان صــادر عن مــكــتب
نــتـانــيـاهــو "نـنــوي إعـطــاء فـرصـة
لـــلــمـــفــاوضـــات والــعـــروض الــتي
ا في تـلـقـينـاهـا من عـدة أطـراف 
ذلـك في األيــــام األخــــيــــرة" بــــشـــأن
الــقـــريــة الـــواقــعـــة شــرق الـــقــدس

الشرقية احملتلة.
لــكن وقــبـيـل لـقــائه وزيــر اخلــزانـة
األمـيـركي ســتـيـفن مــنـوتـشـ بـدا
نـتـانـيـاهـو وكــأنه يـقـلل من أهـمـيـة
اخلـطــوة مـشــددا عــلى أن الـقــريـة

ستقبل. سيتم هدمها في ا
وقال نتـانياهـو "هذه هي سيـاستنا
وسيحصل ذلك (الهدم)" مضيفا "ال
نـيـة لـدي بـتأجـيل الـهـدم ألجل غـير
مــــســــمّى بـل لــــفــــتــــرة قــــصــــيــــرة

ومحدودة".
وقــال نــتـانــيــاهــو إن مــدة اإلرجـاء
ســتـــحــددهــا احلـــكــومــة األمـــنــيــة
قـرر أن جتتمع صغّـرة التي من ا ا

األحد.
وتتهم السلطات االسرائيلية سكان
الـقـرية بـاإلقـامـة فـيـهـا بـصـفـة غـير
قـانونـيـة وأمـهلـتـهم حتى األول من
ـــبــاني تـــشــريـن األول لــهـــدم "كل ا
قامة" فيها بـأنفسهم مؤكدة أنها ا
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وعد إذا لم ستقوم بذلك بـعد هذا ا
يتم تنفيذ أمرها. وجاء قرار إخالء
الـقـريـة بـعـد نـزاع قـضـائي اسـتـمر
لــســنـــوات وبــعــد فــشل مــحــاوالت

إيجاد موقع بديل لسكانها.
وأثـار مـصـيـر الـقـريـة اهـتـمـام عدد
من الـبـلــدان بـيـنــهـا ثـمـان من دول
االحتـــاد األوروبي دعـت إســرائـــيل
فـي أيـلـول إلـى "مـراجـعــة قـرارهـا"
مــعـــتـــبـــرة أن هــدم خـــان األحـــمــر
ســـيـــمـــكن اســـرائــيـل من تـــوســيع
االسـتـيـطـان بـشــكل يـقـطع الـضـفـة
الـغـربـيـة الى قـسمـ مـا سـيـجعل
ــــســـــتــــحــــيـل إقــــامــــة دولــــة من ا

فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وفي  5أيــــلـــول أعـــطت احملـــكـــمـــة
اإلسرائيلية العليا الضوء االخضر
لـهدم قـرية خـان األحـمر بـعد رفض

آخر التماس بوقف قرار الهدم.
لكن مذّاك جـرت عدة محـاوالت غير
رســمـيــة لـلــتـوصـل إلى تـســويـات
بحسب ما أبلغ وكالة فرانس برس
احملــــامي تـــوفـــيـق جـــبـــارين أحـــد

ثلي أهالي خان األحمر.
وقــــــــال احملـــــــامي جــــــــبـــــــارين إن
"مقـتـرحـاتـنـا كانت مـبـنـيـة عـلى ما
أبلغنا به احملكـمة حول استعدادنا
لالنــتــقــال بــضـعــة مــئــات األمــتـار
شـمــاال" مـضـيــفـا "بـنــاء عـلى هـذه
قترحات توصلنا إلى تفاهمات". ا
وتابع احملامي أن احلـكومة لم ترد
قـترحات رافـضا كشف بعـد على ا
هـــويـــة الـــشـــخص الـــذي يـــتـــولى
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وقـــال ســكـــان خــان األحــمـــر إنــهم
بــاقـون فـي قـريــتــهم وشــكــكـوا في

صدقية نتانياهو.
وقال عـيد اجلـهالـ لفـرانس برس
إن "اسـتـراتيـجيـتـنا هي الـبـقاء في

أرضنا لن نتركها".

وتــابـع اجلــهــالـــ "بــاألمس صــدر
قـرار بـوقف الـهدم لـكن هـذا الـقرار

قد يتغيّر في أي وقت".
واعتبـر ابراهيم أبـو دهوك أن قرار
نـتـانـيـاهـو قـد يـكـون "خـدعـة" لـدفع
الـنـشـطـاء الـذين أقـامـوا خـيـاما في
الــقــريــة لــلــمــغــادرة قـبـل إخالئــهـا

بالقوة مضيفا "ال نثق باليهود".
وأثـارت خـطــوة نـتـانـيــاهـو غـضب
أكــــبـــر شـــريـــكـــ لـه في االئـــتالف
احلـكـومي وقـد أعـلن وزيـر الـدفـاع
أفـيـغـدور لـيبـرمـان مـعـارضـته قرار

إرجاء هدم القرية.

ـعدنـية عـلى غـرار القـرى البـدوية ا
األخـرى عـمــومـا. تـقع الــقـريـة عـلى
الطريق الرئيسي ب مدينة القدس
واريــحــا وهي مــحــاطــة بـعــدد من
ـسـتـوطـنـات االسـرائـيـلـيـة وباتت ا
ــصـيــر الـفــلـســطــيـنــيـ في رمــزا 

مواجهة االحتالل واالستيطان.
ـــــــاضـي حــــــذّرت وفـي أيـــــــلــــــول ا
انيا وإيطاليا بريطانيا وفرنسا وأ
والــســـويــد وبــلـــجــيــكـــا وبــولــنــدا
وهـولــنـدا من أن هـدم خـان األحـمـر
سـيــعـقّـد لـلــغـايـة فــرص حل إقـامـة
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ظـهر الرجل ـهدي  ان يـظهـر  كـلف عادل عـبد ا حاول رئيـس الوزراء ا
ستقل عنـدما رفض ترشيح وزراء مسـتقل من قبل  احـزاب السلطة . ا
وفـتح بـاب الـتـرشـيح عن طـريق الـنت . فـتـفـائل الـنـاس بـهـذا اخلـبر عـلى
اعتبـار ان احلكومـة اجلديدة سـتكون حـكومة تـكنوقراط مـستقـلة العالقة
ـستـشـري فـي جـسد لـهـا بـاالحـزاب او بـالـفـساد الـسـيـاسـي واالداري ا
الدولـة الـعـراقيـة او مـاتـبقى مـنـهـا . ولكـنـنـا سرعـان مـا اكتـشـفـنا ان كل
زورة تـطالب االحزاب والـكتل الـتي تدعي فـوزها بـاالنتـخابـات االخيـرة ا
بعدد من الوزرات حسب استحقاقاتها النيابية . ومنهم من طالب بوزارة
الـداخـلـيـة علـى اسـاس جنـاح الوزيـر احلـالـي بعـمـلـه . هكـذا . واجلـرائم
منـتـشرةفـي كل انحـاء الـعراق مـسـجـلة ضـد مـجهـول . ومـنـهم من طالب
ـا وصل الـعراق بوزارات سـيـادية . وهـم اليعـرفـون معـنى الـسـيادة واال 
الى الدرك االسـفل من الـتـدخالت االقلـيـميـة والـدولـية . حـتى ان الـبعض
ـكن ـا فيـهـا من مـوارد  مـنـهم حـدد عـدد الـوزارات لـتكـون مـن حصـتـه 
االستفـادة منهـا في تمويل احـزابهم وفـضائيـاتهم ورواتب ميـليشـياتهم .
ـواطنـ بال مـسـتشـفـيات وال كوزارة الـصـحة ووزارة الـتـربـية  . وتـرك ا
مـدارس وكـثـيــر من الـطـلــبـة جـالـســ عـلى االرض دون رحالت او كـتب
ني النفس بحكومة قادرة على كلف  مدرسية . ومازال رئيس الوزراء ا
معـاجلـة االزمات واالخـتـنـاقات  ويـحـاول احلصـول عـلى الـدعم من كتل
التريد مغادرة احملـاصصة وال الفـساد وتعتـبر وزارات الدولة مـلكا لها .
صالح احلـزبية والفئـوية الضيقة نظومة الـسياسية حتـكمها ا حيث ان ا
. وهذا ليس محـصورا بطائـفة معـينة حيث يـستوي في ذلك كل االحزاب
شـاركة في العمـلية السـياسية عـلى اختالف طوائفـها .  وهكذا والكتل ا
غاب احلديث عن الفضاء الوطني ورفض احملاصصة . فتشكل محورين
ـكن الـتوفـيق بـيـنهـمـا . مـحور ـنهج واالسس ايـضـا وال متـنـافـرين في ا
صـغـير يـقـتـرب من الـشـارع ويـنـادي بـتـشـكـيل وزارة بـعـيـدا عن الـتـأثـير
بـاشـر لالحـزاب في مـحـاولة النـقـاذ مـايـسـمى بالـعـمـلـية الـسـيـاسـية   ا
ـثل ضـغط االحزاب والـكـتل التي التـقـبل التـنـازل عن حـصصـها واخر 
ــواطن في الـعـراء  والنـنـسى وتـطـالب بـوزارات تـســتـرزق مـنـهـا وتـرك ا
تنافس على عدد الوزارات بعد ان حسم البعد الكردي ايضا بحزبيه ا
مـنـصب رئــيس اجلـمـهــوريـة لالحتـاد الـوطــني . حـيث يـطــمـحـون بـوزارة
الية او كالهـما . وفي خضم هذه سيادية واخرى دسـمة مثل النـفط او ا
كلف حتـقيق تفـاهمات على ـا يستـطيع رئيس الـوزراء ا الصراعات  ر
نـظـومـة احلزبـيـة الفـاسـدة  ولـكنه تعـيـ عـدد قلـيل من الـوزراء خـارج ا
سيـواجه الـفسـاد وجـها لـوجه رغم ذلك لـقـد سبق وان اعـطـينـا مـحددات
ـدى جناح رئيس الوزراء اجلـديد تنحصـر في مدى حتقيـقه لهيبة عملية 
ـسيـرة القـادمة في كن ان نـحكم عـليه وعـلى ا الدولـة فقط . وبـعد ذلـك 
مـدى الـتـقـدم احلـاصل في تـطـويـر الـعـمل الـسـيـاسي واالداري لـلـدولـة 
ـنـظـومـة السـيـاسـيـة مـتـغـلـغـلـة في كل مـفـاصل خـصـوصـا وان احـزاب ا
ـطـلـقـة في الـشـارع ايـضـا ان قـادة االحزاب الـدولـة  كمـا لـهـا احلـريـة ا
والـتــكـتالت قــد صـدعــوا رؤوسـنـا بــالـشــعـارات واخلــطب حـول حــكـومـة
ـسـتقـلـة وحـكـومـة ابويـة والـشـلع قـلع وغـيـرها مـن اخلطب الـتكـنـوقـراط ا
ا قـدم مـنـصب لالسـتـهالك احملـلي . ولـوال انـتـفـاضـة الـبـصـرة الـفـاعـلـة 
ـهـدي  كـمـرشح تـسـويـة بـ كـتـلـتي رئـيس الـوزراء لـلـسـيـد عـادل عـبـد ا
قابل ـتنازعـت عـلى مركـز الكـتلـة الكـبرى . ولـكنه بـا االصالح والبـناء ا
يفتقد الى قاعدة جـماهيرية تضـمن استمرارية بقاءه بـالسلطة  اللهم اال
اذا قدم اجنـازات مـلـمـوسة وفـاعـلـة خالل فـترة قـصـيـرة ليـكـون الـشارع
ـتـوقع مع االحـزاب احلـاكـمـة . . او اذا ما سنـدا ومـعـيـنـا له في خالفه ا
وجد الشارع الـعراقي حتسنـا في الوضع االمني واالقـتصادي  وهذان
احتماالن ضعيـفان لعدم وجود رغـبة حقيقيـة بحلول جذرية    ومن ذلك
ا هـمة لـيست بـالـيسـيرة امـام رئيس الـوزراء اجلديـد   ور يتـضح ان ا
سيكون آيل لـلسقوط من خالل سـحب الثقـة منه  او استقـالته .  . واننا
كلف سنشهد في قابل االيام شتاء عاصفا. او انصياع رئيس الوزراء ا
الى صوت االخوة االعداء لتذهب الدولة مجددا في مهب الريح  وعندئذ

كل االحتماالت واردة

l∫ فلسطينيون من موقع قرية خان االحمر u

مـن جــهــته شـــدد وزيــر الــتـــعــلــيم
االسـرائيـلي نفـتالي بـينـيت رئيس
حــزب "الــبــيت الــيــهــودي" الـديــني
الـــقـــومي عـــلى ضــرورة تـــطـــبــيق
الـقـانـون "عـلى الـرغم مـن مـعـارضة

اجملتمع الدولي وتهديداته".
واألربـعاء حـذر مدعي عـام احملكـمة
اجلـنــائـيــة الـدولــيـة إسـرائــيل بـأن
ـكن أن "إخالء بــالــقـوة" لــلــقــريــة 
ة حـرب. ورفض أهالي يشـكل جـر
القرية وعددهم حوالي مئتي بدوي
إخالء مـســاكــنــهم وهي عــبـارة عن
أكـــــــواخ مـن اخلـــــــشـب واأللـــــــواح
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ـواطن الـســعـودي جـمـال خـاشـقـجي ـغـدور ا هـكـذا انـتـهت روايـة قــتل ا
ـعـالـم والـشـخـوص من نــسـيج وخـيـال بـقـصــة بـائـسـة مـفــبـركـة بـاهــتـة ا
الكة الغارقة بدماء جرائمها اخملابرات االمريكية حلفظ ماء وجه العائلة ا
ال وماذا منذ تولـيها احلكـم في السعوديـة  وبذلك يثـبت للعالم سـطوة ا
ـكن له تـغـيـر األلوان وتـغـيـر احلـقـائق فـيـجعل ـوقف  يـفعل فـهـو سـيـد ا
األسود ابيض واألبـيض اسود والظلـم حق ويغسل آثـار اجلرائم ويجعل
اجملرم بـريء والبـريء مجـرم ...كمـا ان هذه الفـعلـة كشـفت زيف الـعدالة
الرأسمالية وادعاها بانـها نظام حر يحترم حـقوق االنسان ويلبي مطالبه
اال ان الرأسـمالية وعـلى راسها امريـكا والغرب دول ادية  الوجدانيـة وا
متـعطـشـة للـدم همـهمـا جـني االموال واحلـصول عـلى الـبتـرول حتى وان
فـنراها تـسكت كان هـذا على حـساب زهق االرواح لـلمـواطنـ األمنـي 
عن جرائم اسرائيل بقتل الفلسطني كا يوم بدم بارد ونراها تسكت عن
قتل اليمني كل ذلك الجل احلفاظ على مصـاحلها بالسيطرة على النفط
عـمـورة  من ـكـن حصـرهـا فـي ا فـجـرئـمـهـا كـثـيرة وال  وبـيع الـسالح 
جرائمها في فيتنـام والعراق واجلزائر وليبيـا ولبنان وسوريا وغيرها من
تـعطشة للحـرية والتحرر واالستـقالل  ان النظام السعود بلدان العالم ا
سـاعدة دول االسـتكـبار نظـام غارق إلى إذنـيه بدمـاء الشـعب الـيمـني و
وبسالحـهـا وبدعم طـائراتـهـا التي قـتـلت األلف األطفـال والـنسـاء ودمرت
كل شيء في الــيــمـن والــيــوم بــعــد ان كــشف الــله عن
عوره آلسعود وبشكل فاضح هـرعت أمريكا لتغطية
تـها النـكراء بقـتل أحد مواطـنيها تلك العـورة بجر
ولـكن كل شيء جـاء مـتــأخـر والـقـادم سـوف يـكـون
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{ الـريـاض (أ ف ب)  يـبـدأ مـؤتـمر
"مــبــادرة مــســتــقـــبل االســتــثــمــار"
الـــــســــعــــودي غـــــدا الــــثـالثــــاء في
الـرياض بـعـد أن طـغى علـيه مـقتل
الصحـافي جمال خـاشقجي ما دفع
عــدد من الــقـادة الــدولــيــ ورجـال
األعــــمــــال الــــبــــارزيـن إلى إلــــغــــاء

مشاركتهم فيه.
ـؤتـمـر ـقـرر أن يــعـقـد هــذا ا ومن ا
الـذي يـنـظـمـه الـصـنـدوق الـسـيادي
الـسـعـودي ب الـثـالث والـعـشرين
واخلــامس والـعــشـرين مـن تـشـرين
االول/اكـتــوبــر وسـيــكـون واجــهـة
لـعــرض اإلصالحــات االقــتـصــاديـة
الــتي أطـلــقـهــا ولي الـعــهـد األمــيـر

محمد بن سلمان.
وأطـلـقت عـلـيه وسـائل اإلعالم اسم
"دافـــوس في الــصـــحــراء" تــيـــمّــنــاً
ي في ـنـتـدى االقــتـصـادي الـعـا بـا

دافوس.
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اخـــتـــفى الـــصـــحـــفي الـــســـعــودي
ـعــروف بــانــتــقـاداته خــاشــقـجـي ا
لـسيـاسـة الريـاض بـعد أن دخل في
الـثــاني من تـشــرين االول/اكــتـوبـر
القنصلية السعودية في اسطنبول.
وبعد  17يومـا من اإلنكار الـشديد
أعـلـنت الــريـاض فـجــر الـسـبت أنّ
خـاشـقجي قُـتل في قـنـصلـيـتهـا إثر
وقــوع شـجـار و"اشـتــبـاك بـاأليـدي"
مع عـدد من األشـخاص داخـلـها --

دون الكشف عن مصير جثته.
ــســؤولـ وألــغى الــعــشــرات من ا
ـية الـكبرى ورؤساء الـشركـات العا
ـؤتـمـر من شـركـة مـشـاركـتـهم فـي ا

فورد إلى أوبر.
وأعلنت شركات إعالمية كبرى مثل
بــــــــلــــــــومــــــــبــــــــيــــــــرغ وسي ان ان
ــز انـسـحـابـهـا وفـايـنــانـشـيـال تـا
أيــضــا بـيــنـمــا أعـلــنت اســتـرالــيـا
ــثــلــيـهــا من الــســبت انــســحــاب 
ـــؤتـــمـــر مـــؤكــــدة أنه "من غـــيـــر ا

ـؤتمر بسبب شاركة في ا الالئق" ا
قضية خاشقجي.

ـنظمـون السـبت ان أكثر من وأكد ا
ؤتمر  120متـحدثا سـيحضـرون ا
بــيــنــمـا كــان هــنــاك أكــثـر من 150
مــتـحــدثــا عـلـى الالئـحــة األســبـوع

اضي. ا
ـملـكة ويـسعى احلـدث إلى تـقد ا
احملـافـظة كـوجـهة جتـاريـة مربـحة
فـي مــســعى لــتــنــويع اقــتــصــادهــا
رتهن على النفط وتمهيد الطريق ا
ـلـيارات ـبـادرات جـديدة وعـقـود 

الدوالرات.
اضي ـؤتـمـر الـعـام ا و تـنـظـيم ا
في الــــريــــاض فـي فــــنــــدق "ريــــتـــز
كـارلـتـون" الـفـخم في الـرياض و
اإلشــادة بــولي الــعــهــد مــحـمــد بن
ســلـمــان كــإصالحي مع إعالنه عن

ـشــروع اقــتــصــادي ضـخم خــطط 
يــدعى "نــيـوم". وتــقــول مـجــمــوعـة
أوراسيـا االستـشارية لـلمـخاطر إن
ولي الـعـهــد الـسـعــودي يـواجه مـا
وصـــفــتـه ب "أزمــة عـالقــات عـــامــة

حادة".
ولـقي اإلعـالن الـســعــودي الــسـبت
حـول مقـتل خاشـقـجي تشـكيـكا من

العالم.
ويـؤكـد اخلـبـيـر في شـؤون الـشـرق
عـهد األوسط مـايكل سـتيـفنـز في ا
ـتـحدة "شـركات ـلـكي للـخـدمات ا ا
اوبر وجي بي مورغان وغيرها في
الــعـــالم رأت أن كــلــفــة ارتــبــاطــهــا
بعالمـة محمـد بن سلـمان أعلى من
تــــكـــلـــفـــة خـــســــارة شـــريـــحـــة من

االقتصاد السعودي".
ويــوجـــد الــكـــثــيـــر من الــشـــركــات

الـغربـيـة التي لن تـخاطـر بـالتـخلي
عن أكــــبـــر اقـــتــــصـــاد في الــــعـــالم
الـعـربـي بـيـنـمـا تـتــحـضـر الـعـديـد
مـنـهـا إلرسال مـسـؤولـ تنـفـيـذي
من مستـوى منخـفض لتمثـيلها في

ؤتمر. ا
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ويـخـطط مـصـرفـيون اسـتـثـمـاريون
كـــــــبـــــــار من "اتـش اس بـي سي" و
ـؤتـمـر كـريـديه ســويس حلـضــور ا
االقــتـصـادي بـعــد أن قـرر الـرؤسـاء
الــتــنــفــيــذيــون إلــغــاء حــضــورهم

بحسب بلومبيرغ نيوز.
ـنظـم أن شـركات من وقـال أحد ا
الـــصـــ وروســـيـــا لم تـــظـــهـــر أي

اهتمام باالنسحاب من احلدث.
وعــلى الــرغم من إعالن مــســؤولـ
كـبـار مـثل وزيـر اخلـزانـة األمـيركي

ستـيفن منـوتش ومـديرة صندوق
النـقد الدولي كـريستـ الغارد عدم
ؤتمر أعلن رئيس مشاركتهم في ا
الـوزراء الـبـاكـسـتـاني عـمـران خـان
الـسبت مـشـاركـته في وقت تواصل
بـــاكـــســـتــــان الـــتـــقـــرب من الـــدول
"الـصديـقة" لـهـا سعـيا وراء تـمويل
ــلـــيــارات الــدوالرات لـــتــعــويض

العجز.
وتـبـدو مـقـاطـعـة الـشـركـات والدول
الــغـربــيـة لــلـمــؤتـمــر مـؤشــرا عـلى
تزايـد اخملاطر في الـسعـودية التي
قـد تـلـقي بـظاللـها عـلى االسـتـثـمار
ملكة والذي باشر في ا األجنبي ا
ــتــحــدة إنه انــخـفض قـالت األ ا
ـاضي إلى أدنى مستوى له العام ا

منذ  14عاما.
وتـــــقـــــول شـــــركـــــة كـــــابـــــيـــــتـــــال
ايــكـونـومـيــكس لألبـحـاث أنه "رغم
احلــــــــــــديـث عـن اإلصــالح فـــــــــــإن
ــبـاشـر في االسـتــثـمـار األجــنـبي ا
السعودية بقي مـنخفضا وستؤدي
فــضــيــحـــة (خــاشــقــجي) فــقط إلى
زيـــادة حـــالـــة عـــدم الـــيـــقـــ لــدى

ستثمرين". ا
ـالـية لـلـممـلـكة في وارد ا وتـبـدو ا
الــوقت احلــالـي مــدعــومــة بــســبب
االرتـفاع األخـيـر في أسعـار الـنفط
والـــــــــذي جتـــــــــاوز اآلن  80دوالرا
للبرميل وهو ما يؤكد محللون أنه
ـلـحـة لـلـحـصول قـلل من احلـاجـة ا

على تمويل خارجي.
ويـشـيـر ستـيـفن هـيرتـوغ األسـتاذ
زيد في كلـية لـندن لالقـتصـاد أن "ا
ــشـكـوك فــيـهـا مـثل ـشـاريع ا من ا
نــيــوم سـتــجــد صـعــوبــة أكــبـر في
ـسـتثـمـرين ولـكن مـشاريع جـذب ا
التنويع األسـاسية عبـر الصناعات

الثقيلة ستستمر بال توقف".
ويـنــتـهج ولي الــعـهــد الـشـاب (33
عـامـا) سـياسـة الـقـبضـة احلـديـدية
مـلـكة. ـلـفات الـرئـيسـيـة في ا في ا
وشن حـملـة اعتـقاالت طـالت رموزا

دينيـة وثقافيـة وحقوقيـة باإلضافة
إلى رجـال أعمـال بـارزين. وتـشارك
الرياض في حـرب مكلـفة في اليمن
وتـقـود "حـصـارا" دبلـومـاسـيـا على

ستثمرين قطر ما يثير قلق ا
وانـــخـــرطت الـــريـــاض أيـــضـــا في
ـانــيـا نــزاعـات دبــلــومـاســيـة مـع أ
وكندا ما هدد العالقات التجارية
وتشير سينزيا بيانكو وهي محللة
مختصة في شؤون الشرق األوسط
أن "اإللــــــــــغــــــــــاءات فـي دافـــــــــوس
الـــــصــــحــــراء مـن شــــركـــــات مــــثل
غــــــولـــــدمــــــان ســــــاكس و جـي بي
مورغان وبالك روك تذهب أبعد من

امور متعلقة بالسمعة".
وتـتـابع "الـشـركــات الـكـبـرى تـقـول
حملـــــمـــــد بن ســـــلـــــمـــــان كـــــفى مع
ـغـامـرات وعـدم االسـتـقـرار وعـدم ا
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بـيـنـما يـرى غـا نسـيـبـة مؤسس
شـــركـــة كـــورنــرســـتـــون غـــلـــوبــال
لالسـتشـارات ومقـرهـا لنـدن والذي
دافع عـن الــســعــوديـــة في قــضــيــة
خـاشـقـجي أن الـشركـات الـضـخـمة
الغربيـة التي تخلـت عن السعودية
ـكن إصالحه" تـسـبـبت "بـضرر ال 
ـصـاحلـهـا التـجـاريـة اخلـاصة في

ملكة. ا
ودعــــا رجـــــال أعــــمــــال مــــؤيــــدون
ـاضي عـبر لـلـسـعـوديـة األسـبـوع ا
وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي دول
ـقاطـعة اخلـلـيج وحلـفـاء الريـاض 
الـــشـــركـــات الـــتي انـــســـحـــبت من

ؤتمر السعودي. ا
ولم تؤثر هـذه الضغـوط على رغبة
الـشركـات باالبتـعاد عـن السـعودية

في الوقت احلالي.
ويـــــؤكــــــد غـــــريــــــغـــــوري غـــــوس
ـتـخصـص في شؤون الـسـعـودية ا
في جـامـعة أيه أنـد أم في تـكـساس
"مـواصـلـة الـتـعـامل وكـأن شـيـئا لم

دى القريب". يكن? ليس في ا

تـحدة)) ,أ ف {  إلـكو (الـواليـات ا
ب) أعـلن الرئـيس األمـيركي دونـالد
تــرامب امس الــسـبت أنّ واشــنـطن
ســتـــنـــســحـب من مـــعــاهـــدة حــول
دى تـوسطـة ا األسـلحـة النـوويـة ا
أبـرمـتهـا مع مـوسـكـو خالل احلرب
الـباردة مـتّـهمـا روسيـا بـانتـهاكـها

"منذ سنوات عديدة".
وسارعت موسـكو بالـرد على لسان
مصدر في وزارة اخلارجية معتبرة
ــتـحــدة "حتــلم" بـأن أنّ الـواليــات ا
هيـمنة تكـون هي القوة الـوحيـدة ا
علـى العالم مـتّهـمة واشـنطن بـأنّها
ـعاهدة منذ "تتعمـد" تقويض هذه ا
سـنـوات. وقّعت "مـعـاهدة األسـلـحة
ــدى" في ـــتــوســـطـــة ا الــنـــوويــة ا
 1987 بـ الــرئـيس األمـيـركي في
حـــيـــنه رونــــالـــد ريـــغـــان ورئـــيس
االحتـــاد الــــســـوفـــيــــاتي يـــومـــذاك

ميخائيل غورباتشيوف.
وقال ترامب لـلصحافـي في مدينة
إلكو بصحراء نيفادا إنّ "روسيا لم

ـعـاهـدة وبـالـتـالي فـإنّـنـا حتـتـرم ا
سـنـنـهي االتـفـاقـيـة وسـنـطـور هـذه
االسـلـحـة". وتـابع "نـحن لن نـسـمح
لــهـم بــانــتــهـــاك اتــفــاقـــيــة نــوويــة
واخلــروج وتـصــنــيع أســلــحـة (في
ـنوعـون من ذلك. نحن ) أنّـنا  ح
بـقـيـنـا في االتـفـاقـيـة واحـتـرمـنـاها
ولكن روسيا لم حتترمها لألسف".
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وتـأخـذ إدارة تـرامب عـلى مـوسـكـو
نــشـرهــا مـنــظـومــة صـاروخــيـة من
طراز 9إم 729التي يـتجـاوز مداها
بحسب واشنطن  500كيلومتر ما

يشكّل انتهاكا للمعاهدة.
ـعـاهدة الـتي ألـغت فـئة ووضـعت ا
كامـلة من الـصواريخ يـراوح مداها
ب  500و 5000 كــيـلـومــتـر حـدّاً
ألزمـــة انــدلــعت في الـــثــمــانــيــنــات
بـسـبب نــشـر االحتـاد الــسـوفـيـاتي
صــواريخ إس.إس- 20 الـــنـــوويــة
الـــتي كـــانت تـــســتـــهـــدف عــواصم

أوروبا الغربية.

ــصـــدر في اخلــارجــيــة وأعـــتــبــر ا
الــروسـيــة بـحــسب مـا نــقــلت عـنه
وكالة ريا نوفـوستي احلكومية أنّ
واشنطن "اقتـربت من هذه اخلطوة
على مـدى سـنوات عـديدة من خالل
تــدمـــيــرهـــا أسس االتـــفــاق عـــمــدا
وبــــالــــتــــدريج". وأضــــاف أنّ "هـــذا
الـقـرار يـنـدرج في إطــار الـسـيـاسـة
االمـيـركـيـة الـرامـيـة لالنـسـحاب من
االتفـاقيات الـقانونـية الدولـية التي
تـضـع مـسـؤولـيات مـتـسـاويـة عـلى
عـاتـقـهـا كـما عـلـى عـاتق شـركـائـها
وتـــقـــوّض مــــفـــهـــومـــهـــا اخلـــاص

لـ+وضعها االستثنائي+".
من جهته اعتبـر السناتور الروسي
أليكسي بوشـكوف في تغريدة على
تــويـتـر أنّ قـرار تـرامب االنـسـحـاب
عاهـدة هو "ثاني ضـربة قوية من ا
تــتــلــقّـــاهــا مــنــظــومــة االســتــقــرار
االســتــراتــيــجي في الــعــالـم" بــعـد
انـســحـاب واشــنــطن من "مـعــاهـدة
ــــضـــادة احلــــد مـن الــــصـــواريـخ ا

للبالسـتية" (معاهدة إيه بي إم) في
2001.

وأضــاف بــوشــكــوف "مــجــدّداً فــإن
تـحدة هي الـطرف الذي الواليـات ا

عاهدة". بادر لالنسحاب من ا
وأعـــلن تــــرامب عن قــــراره فـــيـــمـــا
يـتــوجه مــسـتــشـاره لــشـؤون االمن
الـقـومي جـون بولـتـون الـسبت الى
ــواصــلــة" احلــوار بــ مــوســكــو "
الرئيس االميركي والروسي الذي

اضي. بدأ في تموز ا
واقفه عروف  ستـشار ا وينوي ا
ــســؤولـ ــتــشـددة لــقــاء كــبـار ا ا
الـــروس االثــــنـــ بـــيــــنـــهم وزيـــر
اخلــــارجــــيــــة ســــيــــرغي الفــــروف
وســكـرتـيـر مـجـلس االمن نـيـكـوالي

باتروشيف.
وذكـــرت صــحــيــفـــة الــغــارديــان أن
بـــولـــتـــون هـــو مـن يـــضـــغط عـــلى
الــــــرئـــــــيس األمــــــيـــــــركي مـن أجل
االنـسـحـاب من "مـعـاهـدة األسـلـحـة
دى". كـما انه تـوسطـة ا الـنوويـة ا

ــفـاوضــات حـول تــوسـيع يـعــيق ا
مـعـاهـدة "سـتـارت اجلـديـدة" لـلـحـدّ
من األســـلـــحــة االســـتـــراتــيـــجـــيــة
الهـجومـية الـتي ينتـهي العـمل بها
في  2021وتـــــــــرغـب روســـــــــيــــــــا
بـتـمــديـدهـا. وقـد يــؤدي انـسـحـاب
عـاهدة إلى ـتحـدة من ا الـواليات ا
تـوجـيه األنـظار نـحـو الـصـ التي
كن ان تطور دون قيود أسلحتها
ـا انها دى  تـوسطـة ا الـنوويـة ا

لم توقع على اإلتفاق.
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وتـوتــرت الـعالقــات بـ واشــنـطن
ومــوســـكـــو بــعـــد اتـــهــام روســـيــا
بالتدخل في اإلنتخابات األميركية.
ووجه الـقــضـاء األمــيـركي االتــهـام
اجلـمـعة الى روسـيـة يشـتبـه بأنـها
مــولت حــمــلـة دعــايــة عــبــر مـواقع
الـتواصل االجـتمـاعي للـتأثيـر على
مـجــرى االنـتـخـابــات الـتـشــريـعـيـة
ـقـررة في الـسـادس من واحملـلـيـة ا
تـشـرين الـثـانـي. واتهـمـت مـوسـكو

واشــنــطن بـأنــهــا "لـفــقت" الــتـهــمـة
بـهـدف فـرض مـزيــد من الـعـقـوبـات
عــــلـى روســــيــــا. وكــــان الــــرئــــيس
األمريـكي وعد قبل انـتخابه بـاقامة
أفـضل الـعالقـات مع روسـيـا إال ان
شــكـوكـا حتـوم حــول تـواطـؤ فـريق
حـــــمــــلــــته مـع الــــكــــرمــــلــــ خالل

انتخابات  2016الرئاسية.
ــدعـي اخلــاص روبــرت ويــتـــولى ا
مولر التحقيق منذ أكثر من عام في
الــقـضـيـة. وأبـدى تـرامب في تـمـوز
مـوقفـا مهـادنا لـلغـاية حـيال بـوت
خالل مؤتمر صحافي مشترك جرى
بـعـد قـمـتـهـمـا األولى في هـلـسـنكي
في  16تـــمــوز وال ســـيــمـــا في مــا
يـتعـلق باتـهامـات التـدخل الروسي
في االنتخابات الرئـاسية االميركية

والتي تنفيها موسكو.
وسيلتقي الرئيسان في  11تشرين
الـثـاني في بــاريس لـلـمــشـاركـة في
ية إحيـاء ذكرى نهـاية احلرب الـعا

األوبى.
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دونالد ترامب 

نتدى االقتصادي شعار ا


